
Seminārs “Informācijas aktualizācija Publisko personu un 
iestāžu sarakstā, saistībā ar e-adreses ieviešanu” 

 
 

24.05.2018. 



 
Semināra dienas kārtība 

Laiks Tēma Lektori 

14:00-16:00 ·        Informācijas aktualizācija Publisko personu 

un iestāžu sarakstā, saistībā ar e-adreses ieviešanu 

- kā pareizi ievadīt iestādes nosaukumu, valsts 

iestādes veidu u.c. Jautājumi 

 

·        Atbildes uz neskaidrajiem e-adreses 

jautājumiem 

 

·        Diskusijas, jautājumi un atbildes  
  

Inese Gaile, Vides 

aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija, Publisko 

pakalpojumu departamenta 

Projektu vadības nodaļas 

sistēmanalītiķe 

Jana Jantone, Uzņēmumu 

reģistrs, Attīstības 

departamenta projekta 

vadītāja 

Jūlija Lukjanova, 

Uzņēmumu reģistrs, 

Attīstības departamenta 

vecākā eksperte 

Laima Letiņa, Uzņēmumu 

reģistrs, Juridiskās nodaļas 

vadītājas vietniece. 



Tiešraide VARAM mājas lapā 
 
 

 

 

http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide  
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Publisko personu un iestāžu saraksts 
Vispārīga informācija 

Jana Jantone 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

 Attīstības departamenta projekta vadītāja 

E-pasts: Jana.Jantone@ur.gov.lv 

Tel.67031819 

 

mailto:Jana.Jantone@ur.gov.lv


 
 

Saraksta izveides primārais mērķis 
 

 

•Vienota publisko personu un iestāžu 
uzskaite  

 

•Caurspīdīgums – ikvienam brīvi 
vienuviet un bez maksas pieejama 
publiski ticama informācija par visām 
publiskajām personām un iestādēm 

/no institucionālās sistēmas skata punkta/ 
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Saraksta dati tiks nodoti pēc nepieciešamības 
valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, 
piem.: 

 

• oficiālo elektronisko adrešu kontu 
izveidei 

 

• nodokļu administrācijas funkciju 
nodrošināšanai 

 

•u.c. 
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Sarakstā iekļaujamie subjekti 
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•Latvijas Republikas Saeima un Valsts prezidenta kanceleja 
•tiesas un prokuratūras 
•tiešās pārvaldes iestādes 
•atvasinātas publiskas personas 
•pastarpinātas pārvaldes iestādes 
•citas valsts institūcijas 
 

 
Minēto Iestāžu definīcijas noteiktas/ izriet no citiem NA, piem: 
Satversmes,  
Valsts pārvaldes iekārtas likuma,  
likuma “Par tiesu varu”,  
Prokuratūras likuma,  
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likuma  
u.c.  
 
 
Sarakstā neieraksta: 
•struktūrvienības (nodaļas, departamentus utml) 
•nodokļu maksātāju struktūrvienības = teritoriāli nošķirtas saimnieciskās vienības, 
tām nav juridiskas personas statuss (detalizētāk sk. VID mājaslapā)  
 
 
 

 

https://www.vid.gov.lv/lv/strukturvienibas-registracija


 
 
No 01.06.2018 

 

•Pēc lēmuma pieņemšanas par iestādes dibināšanu iestādei 
izveido iestādes profilu PPI sarakstā (augstākā iestāde vai 
UR) 

 

•Iestāde ievada ziņas par sevi 

 

•Dati tiek nodoti VRAA (e-adreses konta izveidei), VID 
(nodokļu administrēšanas vajadzībām) 

 
Ja iestāde PPI sarakstā atzīmējusi, ka ir patstāvīgs nod.maks.– VID ieraksta 
nod.maks.reģistrā, pamatojoties uz no PPI saraksta saņemtajiem datiem 

 

Ja iestāde ir nod.maks. struktūrvienība – tas jāpiesaka atsevišķi VID 

 

 
8 



 
 

Ikreiz, kad mainīsies iestādes dati, bet ne vēlāk kā triju 
darbdienu laikā no izmaiņu rašanās brīža, iestādei 
jāveic izmaiņas par sevi sarakstā.  

 

Par ievadīto datu pareizību, atbilstību normatīvajiem 
aktiem, to aktualitāti ir atbildīgas pašas iestādes.  

 

Uzņēmumu reģistrs neveiks informācijas atbilstības 
normatīvajiem aktiem pārbaudi 
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Paldies par uzmanību! 

 

Papildu informācija: 

 

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/publisko-personu-un-
iestazu-saraksts/ 
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Publisko personu un iestāžu saraksts 

 

Datu kvalitāte 

Jūlija Lukjanova 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

 Attīstības departamenta vecākā eksperte 

E-pasts: Julija.Lukjanova@ur.gov.lv 

Tel.67031721 

 

mailto:Julija.Lukjanova@ur.gov.lv
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Nosaukums- 
atbilstoši izveidošanas tiesību aktam 
 

1. Pēdiņu, atstarpju lietojums – Uzņēmumu reģistrs veiks datu 
labošanu 

2. Nav jālieto lielie burti (Caps Lock) 

 ALOJAS NOVADA DOME 90000060032  

 APES NOVADA DOME 90000035872  

3. Nav jālieto saīsinājumi  

 

 

 

4. Vienādi nosaukumi – nosaukumā vajadzētu iekļaut arī 
pašvaldības piederību 

 

 

 

LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 

LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS LATVIJAS 

JAUNATNES SPORTA CENTRS 

LR LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA 

Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola 

Sociālais dienests 40900002564 

Sociālais dienests 40900003076 

Sociālais dienests 40900003729 

Sociālais dienests 40900005185 

Tūrisma informācijas centrs 40900002988 

Tūrisma informācijas centrs 40900008020 

Tūrisma informācijas centrs 40900011410 



Reģistrācijas numurs 

1. Pārņemts no VID (vai) 

2. Piešķirts jaunpienākušām iestādēm 

 

Mērķis – nodrošināt publisko personu un iestāžu nepārprotamu identifikāciju. 

 

 



Nodokļu maksātāja struktūrvienības 

reģistrācijas numurs 

1.Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas numurs  

 Norādāms tikai iestādēm, kurām ir struktūrvienības statuss 

nodokļu maksātāju reģistrā 

 Jāpārbauda pareizība (biežākās kļūdas: sen neeksistējoši nodokļu maksātāju 

vai struktūrvienību numuri) 

 Nav jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 

 

 

 

 

 

Datu pārbaude VID: 

https://www6.vid.gov.lv/STRV  

 

Patstāvīgs nodokļu 

maksātājs? 

https://www6.vid.gov.lv/STRV
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Reģistrācijas datums 

1. Oficiālais izveidošanas datums 

2. Reģistrācijas datums PPI sarakstā 

name registrationNumber establishedOn registeredOn 

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 90001033633 13.09.1905 12.03.2018 

Rīgas Centrālā bibliotēka  40900010881 29.05.1906 20.04.2018 

Rīgas Valsts 2.ģimnāzija  40900013445 11.02.1916 25.04.2018 

Saldus pamatskola 40900003697 09.08.1904 29.03.2018 



Iestādes veids 

  

1.Veidi: 
 tiešās pārvaldes iestādes  

 atvasinātas publiskas personas  

 pastarpinātas pārvaldes iestādes  

 citas valsts institūcijas  

 

2.Skaidrojums Valsts pārvaldes iekārtas likumā: 
https://likumi.lv/doc.php?id=63545  

 
 

3.Biežākās kļūdas: 
 «tiešās pārvaldes iestāde» norādīts pastarpinātās pārvaldes iestādei 

 

 Iestāde nav specificējusi veidu, norādot «cita valsts institūcija»  

 

VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE 90000031014 DIRECT_AUTHORITY

https://likumi.lv/doc.php?id=63545


Kontaktinformācija 

Tīmekļvietnes adrese 

Nav ievērota vienota domēnu veidošanas kārtība 

 

 

 

 

 

 

 

apsakumskola.wixsite.com/aps 

dzukstesskola.wordpress.com 

http://auseklitisjekabpils.blogspot.com/ 

http://barkavaskola.anazana.com/ 

http://kundzinskola.sportrocket.net 

http://pienenite.blogspot.com/ 

http://smiltenesbiblio.blogspot.com/ 

http://vilanuvidusskola.blogspot.com/ 

http://zvaigznitejekabpils.blogspot.com/ 

saulite8.wixsite.com/preschool 

sunakste.anazana.com 

tukumams.wordpress.com 

visitdagda.com 

www.cirulitis.weebly.com 

www.rothkocenter.com 

www.rundale.net 



Iestādes e-pasta adrese 

Nav ievērota e-pasta adrešu vārdu veidošanas kārtība 

 

 

 

 

 

email 

vilanuvidusskola@gmail.com 

aizpute.muzejs@gmail.com 

augstkalnes.biblioteka@gmail.com 

raunasbjc@gmail.com 

koknese@latnet.com.lv 

iecavaskn@gmail.com 

valda.timule@gmail.com 

 lupsk.kanceleja@gmail.com 

laza.skola@gmail.com 

 olaine2vsk@gmail.com 

raunasmuzejs@gmail.com 

 salacgrivas.nvk@gmail.com 

sportacentrs@hotmail.com 

smiltenestehnikums@gmail.com 

raunatic@gmail.com 

varaklanuvsk@gmail.com 

zvskola@gmail.com 



Iestādes izveidošanas tiesību 
akta informācija 

 

1.Numurs – jānorāda bez «Nr.» 

2.Nosaukums – bez numura, datuma u.c. 

 



Citas kļūdas 

1. Kļūdains iestādes melnraksts  

2. Dubults ieraksts par iestādi 

3. Neeksistējoša / sen likvidēta iestāde 

4. Reorganizāciju ieraksti 

5. Citos reģistros ierakstāmie privāto tiesību subjekti nav 
vēlreiz jānorāda PPI sarakstā 

 

 

 

 

Visos minētajos gadījumos datu labošana jāpiesaka 
Uzņēmumu reģistram (sūtīt uz info@ur.gov.lv). 



Pārbaude 

Iestāžu pamatdati: 

 

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/publiska-
persona-vai-iestade/paligmateriali/ , sadaļā “Palīgmateriāli”, 
saite “PPI saraksta iestāžu statusi”.  

 

Vai savas iestādes profils: https://info.ur.gov.lv  
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Kopsavilkums 

Jāveic: 

 

1.Iestādes veida pārbaude; 

2.Melnraksta apstiprināšana (noteikti – tiešās pārvaldes 
iestādēm, tām iestādēm, kurām ir pieslēgums DIV). 

 

3. Iestādes nosaukuma pārbaude; 

4. Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas numura 
pārbaude. 

 



Paldies par uzmanību! 
 


